Du skal gå trøstig rett fram 700 m, til du treffer en
tverrgående sti som du tar til venstre. Etter 40
meter tar en sti av til høyre. (Den fører sør og
siden vest ned til Pumpehuset ved Tømmerkastet
(tømmerfløting til Son) i enden av Herumveien).

Du skal gå rett fram og siden skrått opp gjennom
et lite skar (alltid bløtt). Ta til venstre i første
kryss og deretter til høyre etter 200 meter og så til
venstre igjen etter 70 meter. Fortsette bergryggene
oppover til du krysser sørmuren for bygdeborgen.
Stopp og les på informasjonsskiltet. Fortsett opp
over toppen, og sett deg ved bålplassen på restene
av det gamle landmålingstårnet. Så tusler du
gjennom bygdeborgens nordmur og på glatte berg
ned til passet mellom åsene. I stikrysset tar du til
venstre ned til «hovedkrysset» - og ringen er
sluttet. (Stien rett fram fører til Brekke).

Vi beskriver her en tur, som har en sentral runde
oppom toppen - med flere tilførselsstier inn til
runden. Turbeskrivelsen starter ved Hestehagan i
nord. Følg den brede stien sørover gjennom
Burum skog og hold rett fram i alle kryss. Etter 1
km krysser du en driftevei. Fortsett rett fram til du
møter en vei. (Ned til høyre går veien forbi
Lillerød, før den går over jordet fram til
Herumveien.)
Ta veien til venstre opp til «hovedkrysset», der
«runden» starter. Ta til høyre sørover mot Rud.
Vel forbi bakken under kraftledningen kommer en
sti inn fra høyre. (Den fører også ned til
Herumveien). Men du går rett fram 200 meter før
du tar stien svakt venstre. I lia øst for stien sees
brønn, tufter og røyser etter husmannsplassen
Grønlund /Østli. Det er her det etter sagnet skal
være en inngang til de underjordiske i Vardåsen.

Bygdeborg fra folkevandringstida med mer eller
mindre 900 m sammenhengende ringmur. Ingen
har helt greid å bevise hva denne konstruksjonen

har tjent til. Men viktig har det vært, mye jobb har det
krevd og kun et velorganisert samfunn kan ha fått det til.
Prøv å følge murrester og brattkanter hele borgen rundt!

100 m sør for «hovedkrysset» finnes tuftene etter
husmannsplassen Lillerødsletta. En djup kjellertomt og en
platting med rester av grue etter boligen.

